
HEI KAIKKI RIVITANSSIN YSTÄVÄT!

Näin sadonkorjuukauden tuoksinassa tietoa tulevan syksyn rivitansseista.

SUNNUNTAIVUOROT alkavat 4.9. Sunnuntaitanssien alkamisaika muuttuu puolta tuntia 
aiemmaksi eli ensimmäinen, keskitason ryhmä tanssii kello 16.30-17.30. Tämän jälkeen 
jatkoryhmä tanssii kello 17.30-n. 19.20, josta loppuajasta, noin 30-45 minuuttia tanssitaan 
vanhoja tuttuja tansseja lyhyellä tai suorastaan olemattomalla kertauksella (tapauksesta 
riippuen). Tätä niin sanottua “vapaan tanssin” mahdollisuutta ovat monet toivoneet.

Sunnuntairyhmissä opetellaan uusia tansseja ja kertaillaan sopivina annoksina vanhoja, hyviä 
tansseja.

Sunnuntaivuorot jatkuvat 11.12. asti. HUOM! Sunnuntaina 30.10. ei ole tansseja!

Tanssikertojen hinnat pysyvät ennallaan eli klo 16.30-17.30 maksaa 2,50€/kerta; 17.30-19.20 
3,00€ ja 16.30-19.20 4,00€. Kausimaksu (14 kertaa) on vastaavasti 30€, 35€ ja 40€.

OPISTON kurssit alkavat 7.9. Opiston kurssit jatkavat tuttuihin aikoihin myös ensi syksynä: 
Alkeisjatko klo 18.30-19.30 ja jatko 19.30-21.00. Jatkoryhmä on tarkoitus toteuttaa 
haastavampana kuin mitä se oli päättyneenä lukuvuonna, siitä syystä myös edellisvuoteen 
verrattuna pidempi kesto. Aivan alusta aloittavaa alkeiskurssia ei siis tulevana lukuvuonna 
järjestetä. Opiston kursseista saa tarkempaa tietoa Opiston opinto-ohjelmasta.

HELSINKIIN: Scooter Lee esiintyy rivitanssitapahtumassa Helsingissä lauantaina 8.10. klo 15-23.
Edellisen kokemuksen perusteella tulossa on hieno tanssitapahtuma. Scooter Leen ohella 
tapahtumassa on tanssiopetusta, esityksiä, tuotemyyntiä ja vapaata tanssia. Yhdistys järjestää 
tapahtumaan yhteiskuljetuksen (15€/hlö/menopaluu). Liput maksavat ennakkoon ostettuna 29€ ja
ovelta 35€. Yhdistyksen kautta saa lipun ennakkotilaushinnalla, kun ilmoittautuu mukaan 
viimeistään sunnuntaina 25.9.

TORSTAITANSSIT jatkuvat Tampereen Pursiseuran tiloissa aina joka kuun ensimmäisenä 
torstaina (1.9., 6.10., 3.11., 1.12.) klo 18-21. Tanssi-illan hinta on 5€. Pursiseura sijaitsee 
Naistenlahden voimalan vieressä. Paikalle löytää Kangasalan suunnasta ajamalla Kekkosentieltä 
Lapinniemen rampista ylös, sitten vasempaan (Naistenlahdenkatu), jonka jälkeen toisesta 
mahdollisesta oikeaan (Lapintie) ja sen jälkeen heti oikeaan (Laivakatu), jota seurailemalla päätyy
lähelle vihreää rakennusta, jonka seinässä lukee Tampereen Pursiseura.

HUOM! Pursiseuran vuoroihin saattaa tulla muutoksia - seuraa ilmoittelua.

NETTISIVU: Yhdistyksen nettisivu osoitteessa www.kangasalanrivitanssi.net päivittyy 
tanssikauden aikana säännöllisesti. Sivulta löydät muun muassa ajantasaiset tapahtumatiedot ja 
tanssilakanat sekä eri ryhmissä opetetut tanssit opetuspäivämäärineen. Mikäli opetetun tanssin 
nimi ei jää heti ensimmäisellä kerralla mieleen, sen voi siis nettisivulta tarkistaa.

www.kangasalanrivitanssi.net



Jotkut ovat ohi ajaessaan varmaankin huomanneet, että Suoraman Työväentalo on saanut 
uuden, komean katteen ja hieman uudenlaisen profiilin. Koska Työväentalo on ensiarvoisen 
tärkeä yhdistyksemme toiminnalle, yhdistys osallistuu omalla panoksellaan kattotalkoisiin. Syksyn
ensimmäisillä tanssikerroilla laitetaan myös ”hattu kiertämään” eli kaikki halukkaat voivat antaa 
panoksensa kattoremonttiin. Työväentalon sisätilat remontoidaan tämänhetkisten suunnitelmien 
mukaan ensi kesänä, joten tanssitilamme kohentuvat entisestään.

Nyt ei muuta kuin tanssikengät kaapista valmiiksi odottamaan syyskuuta. Nähdään silloin rivissä! 
Tervetuloa taas tanssimaan!

Kangasalan Rivitanssiyhdistyksen hallitus

www.kangasalanrivitanssi.net


